Návod na montáž :
Začneme montáží křidélek a jejich upevněním na rautu“9“. Ustřihneme
polovinu z prvního drátku 70 cm (druhou část si schováme na montáž ručiček).
Navlékneme na něj za sebou tři rauty“3“ 5 mm a stočíme je do trojúhelníku (obr. 1).
Připevníme ho obtočením obou drátků a provlečením skrz trojúhelník za první
perličku na rautu“9“ (obr. 2). Na jeden konec drátku navlékneme dvě rauty „3“
5 mm, na druhý drátek jednu rautu „3“ 5 mm. Vytvoříme druhé křidélko. Konce
drátků několikrát stočíme a ustřihneme (obr. 3).
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Nyní budeme montovat sukénku. Vezmeme druhý drátek 70 cm a navlékneme
na něj rautu „9“, 2 kulaté perle 6 mm a ještě jednu rautu „9“. Urovnáme si je na
střed (obr. 4), jeden konec drátku provlékneme zpět rautou „9“ a utáhneme (obr. 5).
Na drátek, který vychází od kulatých perlí, navlékneme další 2 kulaté perle 6 mm
a rautu „9“, druhým drátkem provlékneme novou rautu „9“ a opět utáhneme
(obr. 6). Takto pokračujeme, dokud nemáme navlečených všech 7 raut“9“ (jako poslední navlékáme rautu s křidélky, dáme si pozor na to, aby křidélka byla správným
směrem). Na spodní stranu sukénky navlékneme poslední 2 kulaté perle a tímto
drátkem provlékneme rautu „9“, kterou jsme začínali (obr. 7). Oba konce drátku
několikrát stočíme a ustřihneme (obr. 8).. Zastřižený a stočený koneček zahneme.
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Nyní přiděláme hlavičku. Na silnější drát MS 0,8 mm s očkem navlékneme
rokail a hrušku F218 (obr. 9). Drát provlékneme zespodu špičkou sukénky (obr. 10),
navlékneme hlavičku a rokail. Drátek uskřípneme asi 7 mm nad rokailem. Pomocí
ketlovacích kleští uděláme očko (obr. 11). Vezmeme kroužkovou jehlu. Kleštěmi
otevřeme její očko, vložíme na námi udělané očko na andílkovi a opět ho zavřeme.
Pak jehlu ohneme do háčku. (obr. 12).
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Pokračovat budeme ručičkami. Vezmeme zbylou půlku drátku z křidélek
a navlékneme na ni kulatou perli 7 mm. Perli dáme na střed a drátky k sobě stočíme.
Na oba drátky navlékneme hrušku F282 (obr. 13). Mezi oba konce drátků vložíme
andílka v místě, kde se tělo setkává s hlavičkou, a drátky k sobě stočíme. Jeden konec
drátku ustřihneme (obr. 14). Na drátek navlékneme druhou hrušku F282 a kulatou
perli 7 mm. Konec ustřiženého drátku chováme do hrušky. Drátek přes kulatou perli dvakrát obtočíme a ustřihneme (obr. 15). Andílka srovnáme a ozdoba je hotová.
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VYSVĚTLIVKY:
Rauta “9” 4 mm:
Rauta “3” 5 mm:
Kulatá perle 6 , 7 a 20 mm:

Hruška F218 14/9 mm

Hruška F282 16/6 mm

